
 
 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ቅሩብነት ኢትዮጵያ፡ ንሙሉእ ትግባረ፡ 
ኮምሽን ዶብን ስምምዕ ኣልጀርስን፥ ፖሎቲካዊ ፋይድኡ፦ 

 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ብምስምስ ዶብ ኣንጻር መንግስቲ ኢህወደግ ናብ ኩናት ዝኣተወ፡ ንባድመ ኢሉ ወይ ድማ ዶብ 
ስለዘይተሓንጸጸ ኣይኮነን። ጉዳይ ዶብ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ጥራሕ ከምዝፍታሕ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሞኩሮ 
ኣይመድለዮን። ካብ ናይ ባዕሉ ጭቡጥ ተሞኩሮ ይፈልጦ እዩ። ከመይ እንተኢልና፡ ብ1996 ብምኽንያት ደሴታት ሓኒሽ፡ 
ዕሸላት መንእሰያት ኣብ ሓዊ ጠጢቑ ተቖጻጺሩዎ ዝነበረ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ፡ ብዳንነት ናይ 
መወዳእታ መዕለቢ ስለዝረኸበ እዩ። ንብይን ዓለም-ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ዝተቐበለ ድማ፡ ነቲ ብሓይሊ ዝተቖጻጸሮ ደሴታት ሓነሽ፡ 
ንኤርትራ ስለዝተበየነላ ኣይነበረን። ስለዚ፡ ጉዳይ መሬት ይግባኣኒ፡ ብዘይ ደማዊ ኩናት፡ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ጥራሕ 
ከምዝፍታሕ፡ ግብራዊ ተሞኩሮኡ ሕርሕራይ ገይሩ ምሂሩዎ እዩ። ይኹን’ምበር፡ ባህርያት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ቅድሚ ዘተ 
ሓይሊ ምጥቃም ከም ስልቲ ዝሓዞ ዘይበሊ ሕማም እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ግን፡ ካልእ ፍሉይ ምኽንያት ከም ዝነበሮ፡ ጸሓይ 
ዝሃረሞ ሓቂ እዩ።  
 
ኣብ ሞንጎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን መንግስቲ ኢህወደግን፡ ውዒሎም ሓዲሮም ናብ’ዚ ግጭት’ዚ ከብጽሑዎም ዝኽእሉ፡ 
ኣብ ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ስትራተጂታትን ፖሊሲታትን፡ መሰረታዊ ፍልልያት ጸኒሖሞም። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፡ 
መላኺ ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ኤርትራ፡ ንካልኦት ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዓዲሙ፡ ጊዝያዊ 
መሰጋገሪ መንግስቲ ክተክል ድሉው ኣይነበረን፥ ብኣንጻሩ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን ኢሉ ኣዊጁ። ፖሎቲካዊ ስልጣን 
ብሒቱ፡ ንውድባት ብሓይሊ እናሳጎገ፡ ንመስርሕ ሪፈረንደም ንበይኑ ከካይዶ ወሲኑ። ኣብ ጽባሕ ሪፈረንደም፡ ካብ ጊዝያዊ 
መንግስቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ስም ተሰጋጊሩ፡ ብዘይ ቅዋም ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ከጠናኽር ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ። 
ንዲፕሎማስያዊ ሃልክን ህዝብታትና ንምድንጋርን፡ ብኮምሽን ቅዋም ዝተዳለወ ንድፊ፡ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ምይይጥ ተኻይዱሉ፡ 
ጸዲቑ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ኣጊዱዎ፡፡ ን15 ዓመታት ኣብ ከብሒ ጅሆ ሒዙዎ ጸኒሑ፡ ‘ሞይቱ’ ኢሉ  ከም ዝኣወጀ ናይ ቀረባ 
ተዘክሮና እዩ። ዲሞክራስያዊ መረጻ መራሕቲ፡ ቅድሚ 30 ክሳብ 40 ዓመታት ክሕሰብ ከምዘይክእል ንህዝብታትና 
ኣቕቢጹ’ዩ። ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብፕረዚደንት ሃገር ዝእዘዝ ኣሃዳዊ ስርዓት ተኺሉ። ሕሉፍ ሓሊፉ ብሄራዊ ኣቃውማ 
ኤርትራ ብምኽሓድ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት’ምበር ብሄራት ዝበሃላ የለዋን ክብል ኣዊጁ።  
 
መንግስቲ ኢህወደግ ግን፡ ካብ’ዚ ኣንፈት’ዚ ብመሰረቱ ዝተፈለየ፡ ኣብ ሰፊሕ ናይ ህዝብታት ተሳትፎ ዝተመስረተ፡ 
ንብዙሕነታዊ ክውንነት ኢትዮጵያ ዝተቐበለ ሕገ-መንገስቲ ኣጽዲቑ፡ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ተኸቲሉ ናብ ፖሎቲካዊ ሰልጣን 
ዝበቕዐ እዩ። እነሆ ድማ፡ ብዙሓት ሰልፍታት ዝዋስኣሉ፡ ናይ ፕረስ ነጻነት ዝፈቅድ ስርዓት ተኺሉ ይርከብ። ህዝቢ ርእይቶኡ; 
ተቓውሞኡ ኣብ ኣደባባይ ዓው ኢሉ ከስምዕ ዝኽእለሉ ስርዓት ተኺሉ ኣሎ።   
 
ሃገርና ኤርትራ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ፊን ከምዝበሎ ብዝሕንጽጾ ቁጠባዊ ስትራተጂ እናተደፍአት፡  ናብ ውድቀት 
ክተምርሕ ጸኒሓ ኣላ። መሬት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እዩ ዝብል ህግደፋዊ ኣዋጅ፡ ንጉጅላዊ ረብሓ ኢሳይያስን ሓሻኽሩን 
ከገልግል ጸኒሑ። ሓረስቶት ሃገርና ናይ መሬት ውሕስነት ተሓሪሙዎም ኣሎ። ናይ ህግደፍ ናይ ፋይናንስን ንግድን ፖሊሲ፡ 
ንካልኦት እናድከኻን እናዘረፍካን ጉጅላዊ ካዝናኻ ኣብ ምምላእ ዝተመስረተ ኮንትሮባንዳዊ ኣከያይዳ ዝኽተል እዩ። መንግስቲ 
ኢህወደግ ግን፡ ካብ’ዚ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ናይ ቁጠባ ስትራተጂ ይምራሕ።  
 
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ፡ ተዓብዒቦም ዝጸንሑ ፍልልያት፡ ካብ መወዳእታ ኣዋርሕ 1997ዓ.ም. ጀሚሮም፡ ንደገ ክትኮሱ 
ተራእዮም። ከም ጭቡጥ ኣብነት እንወስዶ፡ መንግስቲ ህግደፍ ባጤራ ናቕፋ ምስ ኣሐተመ፡ ምስ’ዚ ጎድኒ ጎድኒ ድማ፡ 
መንግስቲ ኢህወደግ ነባር ባጤርኡ ብሓድሽ  ቀየሮ። ኣብ ስርዓተ ንግድን ናይ ገንዘብ ክብርን ቅሉዕ ናይ ፖሊሲ ፍልልይ 
ተፈጢሩ። ካብ ጽባሕ’ዚ ፍልልይ’ዚ ጀሚሩ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ኣብ ህዝብታትና ጽልእን ቅርሕትን 
ከሳውሩ ውራይና ኢሎም ተታሓሓዙዎ። ሰፊሕ ምድንጋርን ዘይርጉእ ኩነታትን ፈጠሩ። ‘’ሃገራዊ ኣገልግሎት’’ ወዲኦም ናብ 
ገዝኦም ተፋንዮም ዝነበሩ መንእሰያትና፡ ብሽም ወፈራ ማእቶት ጸዊዑ፡ ብረት ኣዕጢቑ ናብ’ቲ ድሮ ዝወልዖ ውግእ ዶብ 
ኣኽተቶም። 
 
ስለዚ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ብምኽንያት ባድመ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት፡ ቀንዲ መበገሲኡ፡ ኣብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን 
ፖሊሲታት ዝነበሮም ፍልልይ እዩ። ባድመ ዶ፡ ካርታ ትግራይዶ እናበልካ ዝቐርብ ዝነበረ ምስምስ፡ ብሓይሊ ሰራዊትን 
ከበድቲ ኣጽዋርን፡ ንመንግስቲ ኢህወደግ ኣፈራሪሁ፡ ፖሊሲታቱ ክቕይር ንምቕሳብ ዝተጠቐመሉ ስልቲ እዩ፥ እንተቕቢጹ 
ድማ፡ ድፍእ ኣቢሉ ብምዕላው፡ ረብሕኡ ዝሕሉ ቧምቡላ መንግስቲ ንምትካል ዝሓለነ ምንባሩ፡ ደርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ምስጢር 
እዩ። 



 
እዚ ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ፡ ከቢድ ህልቂት ወታሃደራትን ሰፊሕ ምዝንባል ህዝብታትን ዘኸተለ ኩናት፡ ብከቢድ ስዕረት 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ተደምዲሙ፥ ደሓር፡ ዘብዘብ ናብ ኣልጀርስ ኮይኑ። ኣብ ኣልጀርስ ድማ፡ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገር 
ዝተፈራረሙሎም ዓበይቲ ስምምዓት ነይሮም። ካብኣ’ቶም፡ ጉዳይ ዶብ ብዳንነት ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክውዳእ፥ ዝተወሃበ 
ብይን ዶብ ድማ፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክኸውን፥ ኩናት ዝጀመረን ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ንዋታዊ ዕንወት መርሚሩ ብይን 
ዝህብ ናይ ካሕሳ ኮምሽን ክቐውም፥ ጸጥታ ዞባ ኣብ ውሽጢ ሃገርና 25 ትርብዒት ኪ.ሜ. ክትከል፥ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋርን 
ኤርትራ፡ ካብ ዶብ ክንዮው 25 ኪ.ሜ.(ካብ ጸጥታ ዞባ ወጻኢ) ኣብ ዘሎ ቦታ ክሰፍሩ፥ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ናብ’ቲ ቅድሚ 
ኩናት ዝነበረ ምምሕዳራዊ ከባቢኡ ክምለስ፥ ኩነታት ናብ’ቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ መስርሕ ክጅመር፡ ዝብሉ ነይሮም። 
 
እዞም ክልተ ኮምሽናት(ናይ ዶብን ካሕሳን) ብዝተወሃቦም ስልጣን፡ ብይኖም ኣመሓላሊፎም፥ ንክልቲኦም መንግስታት ድማ 
ኣፍሊጦም። ንኣብነት ካሕሳ ኮምሽን፡ ‘’ኤርትራ  ኩናት ከምዝጀመረት ኣረጋጊጹ፡ በዚ መንጽር ተሓታቲት ምዃና ኣቐሚጡ። 
ክልቲኦም መንግስታት ኣብ እዋን ኩናት ዘዕነዉዎ ሃብቲ ህዝቢ፡ ዝኸፍሉዎ ካሕሳ’ውን ኣነጺሩ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ ኣፈጻጽማ 
ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ክልቲኦም መንግስታት፡ ናይ ኣረኣኣያ ፍልልይ ፈጢሮም። መንግስቲ ኢህወደግ፡ ‘’ቅድሚ ኣፈጻጽማ 
ውሳኔ ዶብ፡ ንዛተ ’’ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበ። ብወገን ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ግን፡ ‘’ፈለማ ውሳኔ ይተግበር፥ ደሓር ዘተ ’’ 
ዝብል መርገጺ ሓዘ። 
 
ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክሳብ ዝኾነ፡ ቅድሚ ኣፈጻጽማ ውሳኔ፡ ዘተ ንግበር ምባል፡ ኣብ ሞንጎ’ዚ ኣሕዋት 
ጎረባብቲ ህዝብታት፡ ነባሪ ሰላምን ሕውነትን ብምህናጽ መንጽር፡ ኣዝዩ ጠቓሚ ምንባሩ ዘይሰሓት እዩ። እንተኾነ ግን፡ ጉዳይ 
ዶብ ዓጢጡዎ ዘይኮነስ፡ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባት ማእከል ገይሩ ድልየቱ ብሓይሊ ከተግብር ናብ ኩናት ዝኣተወ፡ ግን 
ከኣ፡ ብዘሕፍር መንገዲ ተሳዒሩ፡ ተወጢጡ ናብ ቤት-ፍርዲ ዝቐረበ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ናይ’ዞም ኣሕዋት ህዝብታት 
ሰላምን ቅሳነትን ኣይተገደሰሉን። ዝተፈላለዩ ምስምሳት ፈጢሩ፡ ኣብ ልዕሊ ኢህወደግ ሕኒኡ ዝፈድየሉ ዕድል ክረክብ ተመነየ። 
ስለዝኾነ ድማ፡ ጥዑይ ጎደና ሰላም ገዲፉ፡ ናብ ህልኽን ወጥርን ዘእቱ ኣንፈት መሪጹ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ንልዕሊ 16 
ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ሓሊፉ ኣሎ። ብሰንኪ’ዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ’ዞም ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ብሓፈሻ፡ 
ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ማእለያ ዘይብሉ ዕንወት ክወርድ ጸኒሑ። 
 
ርእሰ-ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ብምኽንያት ዶብ እናሳበበ፡ ናይ ህዝብታትና ፖሎቲካዊ፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ከም 
ሕሱም ዓፊኑ። ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወት ዜጋታትና፡ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ክሽመም ገይሩ። ህዝቢ ኣብ ገዛእ ዓዱ፡ ፍትሒ፣ 
ሰላምን ምርግጋእን ተሓሪሙዎ፡ ተሾቕሪሩ ክነብር ጸኒሑ ኣሎ። መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝተኣወጀ ሃገራዊ 
ኣገልጎሎት እዋኑ ሓሊፉ እንከሎ፡ ዕድሜኦም ኣብ ድፋዓትን ከደምቲ ወታሃደራውያን ኣዘዝትን ኮይኖም፡ ኣይ-ምሁሮ ኣይ-
ሓዳር፡ ከንቱ ክተርፉ ገይሩዎም ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፡ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ስርሖም፣ 
ትምህርቶምን ናብራ ውትህድርናን እናራሕርሑ፡ ፈቖዶ ስደት ፋሕፋሕ ክብሉ ይርከቡ። ብምስምስ ዶብ፡ ሕቶታቶም ናብ 
መድረኽ ከየውርዱ ተዓፊኖም፥ ከም ጽዕነት ዝኸበዳ እንስሳ፡ ኢሕሕሕ እናበሉ፡ ዘይጽወር ኣደራዕ ተሸኪሞም ጸኒሖም። 
 
ብ05 ሰነ 2018 ዓ.ም. ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ፡ ንውሳኔ ኮምሽን ዶብን ስምምዕ ኣርጀርስን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ 
ንምትግባሩ ድሉው ኣሎኹ፥ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎዎ’’ ብምባል ጻውዒት ኣቕሪቡ። ዕላማ’ዚ 
ውሳኔ’ዚ ብቐንዱ፡ ክልቲኦም ሃገራትናን፡ ህዝብታትናን፡ ካብ ዝጸንሑዎ ሕሱም ኩነታት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ተናጊፎም፡ 
ሰላሞም ናብ ንቡር ተመሊሱ፡ ብሓባር ተደጋጊፎም ዝዓብዩሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ 
ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ’ውን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ሙሁራትን፡ ኣፈጻጽማኡ ብዝምልከት፡ ኣዘራራቢ 
ኣጀንዳ ኮይኑ ይርከብ።   
 
እዚ ናይ ሎሚ ናይ ፈጻሚት ኢህወደግ ውሳኔ፡ ካብ ዝሓለፈ ናይ ቅድሚ 16 ዓመታት ውሳኔን ጻውዒትን እንታይ ፍልልይ 
ኣሎዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ እዩ። ብርግጽ ይፈላለ እዩ። ከም እንዝክሮ፡ ቅድሚ 16 ዓመታት፡  እማመ ኢህወደግ፡ ዘተ 
ቅድሚ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ዝጠልብ ነይሩ። ሎሚ ግን፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግብሮ ድሉው ምህላዉ እዩ 
ኣረጋጊጹ ዘሎ።  
 
ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ምስ ተፈጠረ፡ ኩነታት ዶብ ናብ ውጡር ኩነታት እናኣተወ 
ምምጽኡ ዝፍለጥ እዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክወጽእ ደፊኡ፥ ጸጥታ 
ዞባ ኣፍሪሱዎ፥ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ናብ ጸጥታ ዞባ ኣዋፊሩ፥ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ፡ ኣብ ከባቢ ምዕራብን ማእከላይን 
ግንባራት ውግኣት ተኻይዶም። ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ወሪዱ። በቲ ዝተኻየደ ውግእ፡ ኣብ 
ማእከላይ ግንባር፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ዳግም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ደፊኡ ኣትዩ ዝተቖጻጸሮም ቁሸታት፡ ከም ክንንን ቅኒቶን 
ምጥቃስ ይከኣል። 
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንመጸዋዕታ ፈጻሚት ኢህወደግ፡ መልሲ ከይሃበሉ ንከባቢ ክልተ ሰሙን ኣጽቂጡ ቀንዩ፡ ኣብ መዓልቲ 
ሰማእታት 20 ሰነ 2018፡ ከምዝተቐበሎን፡ ልኡኹ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሰድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። በዚ መሰረት፡ ጉጅለ 
ልኡኽ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብ26 ሰነ 2018 ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ፡ ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክዘራረብ ምዃኑ 
ዘይሰሓት እዩ።  



 
ኣብ ሞንጎ ሃገርናን ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት፡ ብዘተኣማምን ክፍታሕ እንተኾይኑ፡ ክልቲኦም 
መንግስታት ብማዕረ ክሽከሙዎ ዝግባእ ሓላፍነት ምህላዉ ርዱእ እዩ። ንነባሪ ሰላምን ሕውነታዊ ዝምድና ክልቲኦም 
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዶብ ዝነብሩ ድማ ብፍላይ፡ ብዘተኣማምን ከውሕስ፡ ድምጺ ህዝቢ ጽን ኢልካ ምስማዕ 
የድሊ፡፡ መንግስታት ክልቲኡ ሃገራት፡ ኣብ ክሊ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ እናተላዘቡ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥሩ፡ ኮምሽን 
ዶብ ኣይክልክሎምን። መራሕቲ ጥራሕ ስለዝተሰማምዑ፡ ኣብ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታትና ዘይቅበሉዎ መስርሕ 
ምምልካት ዶብ ንምትግባር ምፍታን፡ መዘዙ ቀሊል ከምዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ። ክልቲኦም ጎረባብቲ 
ህዝብታትና፡ ኣብ ሕድሕዶም ክላዘቡ፣ እምነት ከሕድሩ፣ ንመጻኢ ዕድሎም ዘተኣማምን መፍትሒ 
ከምዝተቐመጠሎም ከረጋግጹ ምግባር፡ መስርሕ ምምልካት ዶብ ብሰላም ተጀሚሩ ብዓወት ክዛዘም ኣማራጺ 
ዘይብሉ ቅኑዕ ኣንፈት እዩ፡፡ ንዘላቒ ሰላም ውሕስነት እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ድማ፡ ንረብሓ’ዞም ጎረባብትን 
ኣሕዋትን ህዝብታትና ብምቕዳም፡ ከቢድ ሓላፍነት ከሽከሙ ይህልዎም። 
 
ምስ’ዚ ጉዳይ’ዚ ብዝተኣሳሰረ፡ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ምስ እንርኢ፡ ፈጻሚት ኢህወደግ ውሳኔኡ ኣብ ማዕከናት ዜና ምስ ኣወጀ፡ 
ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ተቓውሞኡ ብሰላማዊ ሰልፊ ከቃልሕ ንከታተሎ ኣሎና። ሕገ መንግስቱ 
ዝሃቦ መሰል ይጥቀም ምህላዉ ዘይንስሕቶ እዩ፥ ኢህወደግ ድማ፡ ብሕገ መንግስቲ ዝግዛእ ውድብ ብምዃኑ፡ ሰላማዊ ተቓውሞን 
ጥርዓንን ህዝቡ፡ ክሰምዕ፡ ፍታሕ ከናዲ ከምዝጽዕር ምግማት ይከኣል። ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ ግን፡ ህዝቢ ቆጽሊ 
ዘየውደቐሉ፣ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ስልጣን ብሓይሊ ብሒቱ ዝገዝእ ዘሎ፡ ብህዝብታትና ሕጋዊ ውክልና 
ዘይተወሃቦ  ፋሽስታዊ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ህግደፍ፡ ናይ ህዝቢ ሕቶን ርእይቶን ከተኣንግድ ዘይክእል፣ 
ሰላማዊ ተቓውሞ ዘይጻወር፣ ፍጹም ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ስርዓት እዩ ተኺሉ ዘሎ። ስለዝኾነ ’ውን ኣብ 
ከባቢ ዶብ ማለት፡ ኣብ ሎጎን ኣኽራንን ዝነብር ህዝብና፡ መሬቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ 
ተቓውሞኡን ጥርዓኑን ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ዘብቅዖ ሕገ መንግስታዊ መሰል የብሉን። ግን ከኣ ትም ዝበለ 
ኣይኮነን። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተቓውሞኡ የቕርብ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ፡ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ምስ ’ቲ 
ብህዝቢ ዘይተመረጸ፣ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብሓይሊ ብሒቱ ን27 ዓመታት ብጭካነ ዝገዝእ ዘሎ፣ ብግህሰት 
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ብዓለም ደረጃ ዝተኾነነ ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ ዘካይዶ ዘተ፡ ግቡእ 
ጥንቃቐ ክገብረሉ ከምዘለዎ ክነዘኻኽር ንፈቱ። 
 
ኣብ ላዕሊ ዘቐመጥናዮ መሰረታዊ ሕቶ፡ ‘’ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ ጉዳይ ዶብ፡ ንህዝብታትና ዘለዎ ፖሎቲካዊ ፋይዳ  
እንታይ እዩ ’ ’ ዝብል ንርአ። ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወረዱ ኩሉ መዳያዊ ጸገማት፡ ካብ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን 
ባህርያት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝብገሱ’ምበር፡ ኩናት ዶብ ወይ ድማ፡ መስርሕ ምምልካት ብዘይምትግባሩ ዝቦቖሉ ኣይኮኑን። 
ይኹን’ምበር፡ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነቶም በብእዋኑ እናጋደዶም ዝኸደ ግፍዕታት ፍታሕ ክወሃቦም፡ ብህዝቢ ዝቐርቡሉ ዝነበሩ 
ሕቶታት ንምዕፋን፡ ጉዳይ ዶብ ከም መሕብኢ በዓቲ ተጠቒሙሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት ውሳኔ ፈጻሚት ኢህወደግ፡ 
እዚ ዕርዲ’ዚ ፈሪሱ ምህላዉ ንርዳእ። እዚ ውሳኔ’ዚ ንህዝብታትና ኣገዳሲ ፖሎቲካዊ ፋይዳ ከምዘለዎ ድማ፡ ዘጠራጥር 
ኣይኮነን። ጉዳይ ዶብ ብሰላም ዝፍተሓሉ ሃዋሁው እንተ ተፈጢሩ፡ ብህዝብታትና ክለዓሉ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት 
ክህልዉ እዮም።  
 
ከም ኣብነት ንምጥቃስ፥  ‘’ጉዳይ ዶብ ብሰላም ዝፍታሓሉ ሃዋሁው ተፈጢሩ ኣሎ። ሃገር ብዘይ ቅዋም፡ ብትእዛዝ ሓደ ውልቀ 
ሰብ እናተገዝአት ክትነብር ኣይግባእን፥ ሃገራዊ ቅዋም ይተግበር፥ ነጻ ፕረስ ይፈቐድ፥ ህዝቢ ሓሳባቱ ብነጻነት ናይ ምግላጽ 
መሰሉ ይከበረሉ፥ ብቅዋም መሰረት መረጻ መራሕቲ ሃገር ይካየድ፥  ናይ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ነጻ ምንቅስቓስ ይፈቐድ፥ 
ብሽም ኩናት ዶብ፡ ዕድሚኦም ኣብ ድፋዓትን ሕርሻ መኮንናትን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ደቅና፡ ናብ ትምህርቶምን ሓዳሮም 
ይፋነዉ፥ ታዕሊምን ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሳዋ፡ ሕግን ስርዓትን ይገበረሉ፥ ፖሎቲካዊ እሱራት፡ ናብ ናጻ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም፡ 
ጠበቓ ቆይሙሎም ይሟጎቱ፥ ብዘይ ሕግን ፍትሕን፡ ንዜጋታት እናጎተትካ ኣብ እንዳ ኣጽንሑለይ ምድጓን ደው ይበል፥ 
መሰልን ረብሓን ኣካለ ስንኩላን ኩናት ይተሓሎ፥ ኣብ ባንክ ተኣሲሩ ዘሎ ገንዘብና ብነጻነት ክንጥቀመሉ ይፈቐደልና፥ ማሕበረ 
ቁጠባዊ ጸገማትና ቅልጡፍ መፍትሒ ይገበረልና፥-- ወዘተ ዝብሉ እዮም። ህዝብታትና፡ መሰረታዊ ሕቶታቶም ናብ መንግስቲ 
ህግደፍ ኣቕሪቦም መልሲ ክወሃቦም፡ ብድፍረት ዝቃለሱሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ።  
 
መንግስቲ ህግደፍ፡ ብምስምስ ዶብ ክኾልፎም ዝጸንሐ ናይ ህዝቢ ሕቶታት፡ ከም’ቲ ሕሉፍ፡ ብሓይሊ ክዕፍኖም እንተፈተነ’ውን፡ 
ፈጺሙ ደው ከብሎም ኣይክእልን። ንልዕሊ 20 ዓመታት ብግዳማዊ ኣጀንዳታት ጅሆ ተዘሪዖም፡ ርእሶም ኣድኒኖም ዝነብዕሉ 
እዋን ከብቅዕ ይደልዩ። መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ክቃለሱ ግድን እዩ። እዚ ድማ ተደማሚሩ፡ ኣብ ሃገርና፡ ዕድመ 
ፋሽስትነት ኣብቂዑ፡ ንፋስ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ምዕባለን ሰናይ ጉርብትናን ዝህነጸሉ ዘበን ክኹላዕ ጥጡሕ ኣፍደገ ዘርሑ እዩ። 
ብምዃኑ’ውን ኩላትና ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ 
መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብታትና ነባሪ ፍታሕ ክረክብ፡ መሪሕ ተራና፡ ብዓብይ ናይ ሓላፍነት መንፈስ፣ ብትብዓትን 
ብተወፋይነትን ክንቃለስ፡ ህሉው መድረኽ ይጠልበና።   
 
ቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን፡ 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
29 ሰነ 2018 ዓ.ም. 


